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BLU Universitas Padjadjaran 

Universitas padjadjaran ditetapkan sebagai perguruan tinggi yang menggunakan pola Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) berdasarkan surat keputusan menteri keuangan no. 

260/KMK.05/2008 tanggal 15 September 2008. 

STRATEGIC HIGHLIGHTS 

Pada tahun 2014, Unpad telah resmi menjadi sebuah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 

(PTNBH) berdasarkan pada PP NO 80 tahun 2014. Pengelolaan keuangan direncanakan masih 

menggunakan PK-BLU hingga implementasi PTNBH Unpad dinilai efektif dapat menggunakan 

pengelolaan keuangan PTN-BH.  

FINANCIAL HIGHLIGHTS 

Kondisi keuangan dipaparkan mulai dari tahun 2010-2014 berdasarkan laporan keuangan yang telah 

diaudit untuk tahun 2010-2013. Laporan Keuangan tahun 2014 yang digunakan adalah unaudited 

report karena masih dalam proses audit keuangan oleh auditor eksternal.  

OPERATING HIGHLIGHTS 

Sejak Tahun 2013, kebijakan keuangan Unpad mutlak mendukung kebijakan pengelolaan kinerja 

akademik dan kinerja operasional.  
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LOOKING AHEAD 

Laporan singkat ini diharapkan menjadi sebuah gambaran mengenai kondisi keuangan Unpad secara 

umum untuk materi pengambilan keputusan manajemen memasuki transformasi Unpad menjadi PTN-

BH. 

 

30 Januari  2015 
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Overview  

Universitas Padjadjaran mulai menerbitkan Laporan Keuangan pada tahun 2009 saat 

mengimplementasikan PK-BLU. Laporan Keuangan (LK) tahun 2009 tidak dilakukan audit tetapi 

dilakukan review atas laporan keuangan. LK Unpad 2010 dan seterusnya telah diaudit oleh Kantor 

Akuntan Publik dengan pencapaian sebagai berikut : 

TAHUN KAP PENCAPAIAN 

2009 H.E.R  Suhardjadinata & Rekan Review (transisi ke PTN BLU) 

2010 Heliantono & Rekan Wajar Dengan Pengecuaian  

2011 Heliantono & Rekan Wajar Tanpa Pengecualian 

2012 Heliantono & Rekan Wajar Tanpa Pengecualian 

2013 Heliantono & Rekan Wajar Tanpa Pengecualian 

2014 Wisnu B.Soewito & Rekan Wajar Tanpa Pengecualian 

   

Dengan pencapaian di atas,maka beberapa hal yang dapat dicatat bahwa beberapa mutu LK unpad 

yaitu : 

a. Dapat dipahami. Unpad telah menerapkan standar LK sesuai dengan aturan yang ditetapkan. 

Sehingga LK yang disusun dapat dipahami baik oleh internal dan eksternal penggunanya. LK 
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berdasarkan Standar Keuangan menerapkan sistem akrual. Dengan menerapkan sistem 

akrual ini, diharapkan lebih andal karena kondisi keuangan yang sebenarnya lebih 

diketahui,tidak saja dari sisi posisi dan arus kasnya. 

b. Relevan, LK dibuat sedemikian rupa sehingga tidak melewati batas waktu pengumpulan LK di 

Kementerian. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan dalam LK tersebut lebih relevan. 

Dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terutama bagi manajemen. 

Terkait dengan sistem akrual yang diterapkan di LK Unpad., walaupun belum sepenuhnya 

digunakan dalam setiap pengambilan keputusan manajemen, namun manajemen saat ini telah 

aware bahwa posisi keuangan Unpad tidak saja dilihat dari posisi kas, tetapijuga harus dari sisi 

utang dan piutang yang akan menentukan bagaimana sebenarnya kondisi keuangan Unpad. 

c. Andal, dengan menggunakan sistem aplikasi akuntansi keuangan, semua transaksi yang 

diinputkan sesuai dengan bukti yang ada. Transaksi diinput bukan saja dari total 

transaksi,tetapi lebih pada jenis transaksi yang lebih rinci. Sistem yang ada di Unpad lebih 

pada melaporkan transaksi yang telah terjadi bukan pada siklus akuntansi, namun meski 

demikian, transaksi yang dipalporkan tersebut sedemikian rupa lengkap dan detail.  

d. Dapat diperbandingkan, saat ini Unpad mengeluarkan LK dengan perbandingan 2 tahun (n-1). 

Dengan demikian, para pengguna dapat melihat dan memperbandingkan kondisi keuangan 

Unpad. Ke depannya tidak menutup kemungkinan bahwa perbandingan tersebut menjadi 3 

tahun. 
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Beberapa hal yang dijadikan catatan dalam LK Unpad : 

a. LK tidak disusun berdasarkan pada siklus akuntansi yang ada. Sehingga penyusunan Lk 

dilakukan di bagian akuntansi pelaporan berdasarkan transaksi yang telah terjadi, sehingga 

kemungkinan besar masih banyak transkasi keuangan akrual yang tidak tercatat di dalam LK 

tersebut. 

b. Data pendukung untuk laporan keuangan, dikarenakan belum semua melalui sistem yang 

terintegrasi, sehingga dapat menghambat penyusunan LK yang tepat waktu dan andal. Karena 

data yang masuk, bisa jadi terlambat atau kurang jelas 

Peristiwa Penting 

1. Pemerintah pada tahun 2012, mengeluarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi. Salah satu isi dari UU tersebut adalah peraturan pemerintah tentang 

Standar Satuan Beban Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPTN). Dengan adanya aturan 

tersebut, maka Universitas menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk jenjang S1 dan 

Diploma 3 pada tahun 2013/2014. Dengan ditetapkannya UKT, maka Universitas tidak boleh  

memungut Beban pendidikan selain dari SPP termasuk Dana Pengembangan dan Beban 

lainnya sebagai pendapatan Unpad.  

2. Tahun 2013, DIPA Unpad baru dibuka pada bulan April, beberapa anggaran tidak terserap 
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sehingga pada tahun tersebut juga terjadi penurunan Beban yang dikeluarkan oleh Unpad. 

3. Dikeluarkannya Perpres Perpres 88 tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di 

lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhitung 1 Juli 2013 termasuk untuk 

tenaga kependidikan PNS Unpad dibayarkan oleh anggaran Dikti yang bersumber Rupiah 

Murni. Dikeluarkannya Perpres tersebut memiliki konsekuensi bahwa honorarium kegiatan 

yang diberikan kepada tenaga kependidikan PNS tidak boleh dibayarkan lagi sehingga 

menurunkan beban PNBP untuk pegawai.  

4. Dikeluarkannya PMK RI No 512/KMK.05/2014 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat 

Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Padjadjaran, terhitung berlaku 

untuk anggaran 2014, maka Unpad memiliki kewajiban dalam memberikan remunerasi yang 

bersumber dari BLU termasuk untuk tenaga kependidikan PNS yang sebelumnya mendapat 

tunjangan kinerja sumber Rupiah Murni. Akibatnya beban untuk remunerasi pegawai yang 

dikeluarkan oleh BLU Unpad pada tahun 2014 meningkat signifikan.  

5. Pada tahun 2012 dan 2013 Universitas Padjadjaran diberikan kepercayaan sebagai 

bendahara SNMPTN, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 94/DIKTI/Kep/2011 

tentang susunan panitia Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun Akademik 

2012 dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

126768/A.A3/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pengangkatan Pejabat 
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Perbendaharaan/Pengelolaan Keuangan pada Universitas Padjadjaran.  Akibatnya 

pendapatan dan belanja meningkat untuk  kegiatan SNMPTN.  

6. Sejak 2011, Unpad mendapat dana pinjaman IDB melalui Dikti untuk pengembangan kualitas 

pendidikan melalui pembangunan gedung pendidikan, pengadaan peralatan pendidikan, 

pengembangan kurikulum dan peningkatan mutu SM senilai US$ 35.228.000. Dana 

pendamping PNBP juga dikeluarkan untuk mengefektifkan proyek tersebut. 

7. Pada tahun 2013 Laporan Keuangan UNPAD menerapkan kebijakan penyusutan sesuai 

dengan KMK No. 4/KMK.06/2013 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 

53 /KMK.06/2012 tentang penerapan penyusutan barang milik negara berupa aset tetap pada 

entitas pemerintah pusat, dengan perhitungan masa manfaat sesuai KMK No. 

59/KMK.06/2013.  Perbedaan antara perhitungan akumulasi penyusutan berdasarkan KMK 

No. 59/KMK.06/2013 dengan Laporan Keuangan per 31 Desember 2012 telah disesuaikan 

pada tanggal 1 Januari 2013. Dan pada tahun 2014 Unpad melakukan perbaikan perhitungan 

penyusutan berdasarkan PMK 90 tahun 2014 tentang Penyusutan BMN berupa Aset Tetap 

pada entitas pemerintah pusat. Sesuai dengan PMK Nomor 90/PMK.06/2014 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan 

Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat dan KMK Nomor 

145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nonor 94/KM.06/2013 

tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset tetap pada Entitas Pemerintah 
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Pusat. Sebagai konsekuensi bahwa pada tahun 2013, beban penyusutan lebih tinggi 

dibandingkan dengan penyusutan yang dihitung pada tahun 2014. Selain itu terdapat 

perbaikan pada nilai akumulasi penyusutan yang mengakibatkan nilai asset pada tahun 2014 

lebih tinggi.  
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Ringkasan Laporan Keuangan 

NERACA 

  31-Des-14 31-Des-13 31-Des-12 31 DES 2011 31 DES 2010 31 DES 2009 

 Keterangan   AUDITED   AUDITED   AUDITED   AUDITED   AUDITED   REVIEW  

              

 ASET   
 

 

 

 

 

 

       ASET LANCAR  

 Kas dan setara Kas  
     

187.698.126.552  
     

196.463.395.531  
     

146.586.582.566  
     

109.562.555.825  
     

112.841.686.410  
     

113.460.945.448  

 Piutang   
       

38.291.392.685  
       

28.243.760.337  
         

7.764.996.531  
         

5.228.162.094  
         

4.092.550.763  
         

3.257.939.590  

 Persediaan  
         

8.171.256.811  
         

8.316.800.414  
         

8.575.496.076  
         

5.994.619.304  
         

5.955.155.647  
         

6.166.096.671  

  Aset Lancar lainnya  
         

1.766.014.449  
            

842.186.697                               -    
              

69.904.643  
            

332.198.351                               -    

 Investasi Jangka Pendek   
       

15.000.000.000                                       -    

 JUMLAH ASET LANCAR  
     

250.926.790.496  
     

233.866.142.979  
     

162.927.075.173  
     

120.855.241.866  
     

123.221.591.171  
     

122.884.981.709  

 ASET TIDAK LANCAR              

 Tanah  1.372.746.986.506  1.372.746.986.506  1.323.917.125.044  1.323.917.125.044  1.323.030.625.044  1.323.030.625.044  

 Gedung  dan Bangunan  
     

740.645.213.767  
     

675.072.754.057  
     

658.841.102.512  
     

577.373.340.451  
     

488.096.878.028  
     

452.820.560.160  

 Peralatan dan mesin  
     

545.963.857.567  
     

514.225.357.623  
     

454.492.588.828  
     

398.588.821.596  
     

297.637.448.887  
     

221.185.134.454  

 Jalan dan Irigasi  
       

18.619.853.582  
       

16.291.061.962  
       

13.120.085.444  
       

10.851.007.112  
         

9.659.631.816  
         

9.061.740.941  

 Aset tetap lainnya  
       

28.997.765.916  
       

29.337.116.301  
       

26.297.184.806  
       

24.296.446.646  
       

22.564.120.687  
       

21.587.066.117  

 Konstruksi dalam Pembangunan  
       

63.136.818.022  
       

44.091.993.152  
            

418.207.994  
       

44.519.930.294  
       

43.954.180.844  
            

165.523.600  

      Akumulasi Penyusutan  (432.863.067.187) (449.224.114.981) (526.045.579.886) (421.704.630.985) (249.274.714.986) (310.923.582.958) 

 Total aset tetap  
  

2.337.247.428.173  
  

2.202.541.154.620  
  

1.951.040.714.742  
  

1.957.842.040.158  
  

1.935.668.170.320  
  

1.716.927.067.358  

 Aset tak berwujud  8.978.030.649  8.545.838.449  4.774.682.315  4.428.512.015  3.508.813.425        1.098.242.375  

     Akumulasi Aset tak berwujud  (4.993.100.894) (4.885.052.844) (3.573.803.315) (2.610.828.563) (1.265.689.239)                              -    

 Asset lainnya        1.914.448.210  508.200.000  164.465.886  166.755.535  175.914.130    

 Total asset lainnya  
         

5.899.377.965  
         

4.168.985.605  
         

1.365.344.886  
         

1.984.438.987  
         

2.419.038.316  
         

1.098.242.375  

 TOTAL ASSETS  
  
2.594.073.596.634  

  
2.440.576.283.204  

  
2.115.333.134.801  

  
2.080.681.721.011  

  
2.061.308.799.807  

  
1.840.910.291.442  

PY PY PY PY PY PY 
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LAPORAN AKTIVITAS 

Laporan Aktivitas yang disajikan di bawah adalah tanpa keuangan SNMPTN. 

  2014 2013 2012 2011 2010 2009 

 Description  AUDITED AUDITED AUDITED AUDITED  AUDITED   REVIEWED  

 Pendapatan :           
 Pendapatan usaha dari jasa Layanan  464.179.653.319   459.673.352.972   485.862.139.783  461.988.868.824  462.817.498.866  482.766.260.056  

 - Pendapatan jasa pendidikan dan pengajaran  
     

385.996.533.885       392.762.956.582    445.988.845.108  
     

433.255.826.199  
     

421.739.567.910  
  

334.347.020.899  

 - Pendapatan SNMPTN                                     -                                 -      

 - Pendapatan jasa kerjasama pendidikan, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat   

       
71.799.497.149         58.769.333.306      37.098.123.360  

       
26.237.194.838  

       
38.844.243.355  

    
10.185.825.545  

 - Pendapatan usaha lainnya  
         

6.383.622.285           8.141.063.084        2.775.171.315  
         

2.495.847.787  
         

2.233.687.601  
  

138.233.413.612  

 Pendapatan Hibah  
         

1.831.024.620         89.446.099.500        5.281.784.960  
         

4.232.438.525  
       

19.760.830.320                            -    

 Pendapatan dari APBN  
     

511.126.539.140       483.552.858.580    361.021.156.898  
     

344.042.170.139  
     

256.162.843.334  
  

280.972.939.814  

 Pendapatan Lainnya  
       

32.696.447.031         14.337.112.446      12.972.325.807  
       

13.028.780.135  
       

15.019.032.931  
    

78.109.111.930  

 Total pendapatan  
  

1.009.833.664.110    1.047.009.423.498    865.137.407.448  
     

823.292.257.623  
     

753.760.205.451  
  

841.848.311.800  

 Beban              

 Beban Layanan  568.719.258.393       505.882.656.638    498.837.703.712  504.339.376.718  435.056.919.777  401.900.088.686  

 Beban Pegawai  
     

295.194.307.883       304.750.236.215    291.325.398.287  
     

271.039.644.355  
     

237.687.087.744  
  

240.676.383.259  

 Beban Depresiasi dan amortisasi  
       

18.829.823.582         13.907.056.569      70.933.834.196  
     

115.569.465.136  
       

84.437.753.185    

 Beban Bahan  
       

27.312.253.117         27.429.731.126      26.624.151.202  
       

22.637.326.781  
       

20.511.387.035  
    

16.897.686.894  

 Beban Sewa                               -             4.550.814.116        5.746.737.516  
         

5.261.428.165  
         

5.007.070.596  
      

5.128.715.568  

 Beban Jasa Layanan  
       

34.435.106.266         18.488.079.169      14.767.362.380  
       

13.704.237.623  
         

5.212.688.298  
      

6.957.205.895  

 Beban Pemeliharaan  
       

11.618.190.266         17.659.298.155      10.582.578.416  
         

8.891.479.451  
         

9.358.943.515  
    

11.184.178.507  

 Beban Perjalanan dan Akomodasi  
       

12.063.882.045         12.673.838.693      11.299.483.460  
       

12.214.322.682  
         

6.942.997.440  
      

7.462.513.291  

 Beban Lain-Lain  
     

169.265.695.234       106.423.602.595      67.558.158.255  
       

55.021.472.525  
       

65.898.991.964  
  

113.593.405.272  
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 Beban Umum dan Administrasi  
     

263.839.098.310       258.046.801.173    299.295.229.057  
     

305.481.830.166  
     

306.770.779.118  
  

233.153.189.933  

 Beban Pegawai  
     

189.252.952.776       169.308.654.063    185.010.150.119  
     

178.709.882.244  
     

182.877.913.667  
  

152.726.355.891  

 Beban Depresiasi dan amortisasi  
         

9.409.509.388           6.849.744.280      34.937.560.126  
       

57.777.200.085  
       

41.588.744.106    

 Beban Bahan  
       

14.204.186.189         13.304.633.720      12.610.066.034  
       

13.530.911.119  
       

14.371.212.424  
    

11.875.382.057  

 Beban Administrasi Perkantoran                               -             2.991.753.341        4.130.555.359  
         

3.566.675.963  
         

3.470.591.150  
      

5.641.660.745  

 Beban Pemeliharaan  
       

20.774.539.021         24.908.238.112      27.836.149.474  
       

21.511.379.552  
       

24.952.133.881  
    

22.668.536.295  

 Beban Konsumsi                               -           14.330.071.150      14.727.076.927  
       

13.321.304.519  
       

14.671.195.312  
    

13.488.392.521  

 Beban Langganan Daya dan Jasa  
       

15.441.621.186         11.940.842.356      10.560.458.845  
         

8.769.662.270  
       

10.899.114.657  
      

7.508.497.897  

 Beban Promosi                               -                260.791.000           186.585.000  
            

347.708.075  
              

46.795.000  
         

587.918.000  

 Beban Perjalanan dan Akomodasi  
         

3.706.743.225           5.327.350.904        5.018.023.809  
         

4.819.105.444  
         

4.964.252.573  
      

3.305.113.208  

 Beban Lain-Lain  
       

11.049.546.525           8.824.722.247        4.278.603.364  
         

3.128.000.895  
         

8.928.826.348  
    

15.351.333.319  

 Total Beban  
     
832.558.356.703       763.929.457.811    798.132.932.769  

     
809.821.206.884  

     
741.827.698.895  

  
635.053.278.619  

              

 KEUNTUNGAN /(KERUGIAN)              

 Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar              

 Rugi penjualan Aset Non Lancar              

 Rugi Penurunan Nilai              

 Jumlah Keuntungan /(Kerugian)               

 Surplus/ (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa  
     
177.275.307.407       283.079.965.687      67.004.474.679  

       
13.471.050.739  

       
11.932.506.556  

  
206.795.033.181  

              

 Pos - Pos Luar Biasa              

 pendapatan dari Kejadian Luar Biasa              

 Biaya dari kejadian Luar Biasa              

              

              

 SURPLUS (DEFISIT TAHUN BERJALAN BERSIH  
     
177.275.307.407       283.079.965.687      67.004.474.679  

       
13.471.050.739  

       
11.932.506.556  

  
206.795.033.181  

              

 SURPLUS (DEFISIT) DI LUAR PENDAPATAN APBN  (333.851.231.733) (200.472.892.893) (294.016.682.219) (330.571.119.400) (244.230.336.778) (74.177.906.633) 
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Beberapa angka perbandingan laporan laba rugi periode yang berakhir 31 Desember 2014 telah 

direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian akun-akun dalam laporan laba rugi. Reklasifikasi tersebut 

sehubungan dengan penggunaan Sistem Informasi Akuntansi yang diterapkan di Universitas 

Padjadjaran  

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN 

Beberapa hal penting yang menjadi catatan dalam neraca: 

 Kas dan setara kas yang terdiri atas uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat 

dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Unpad, dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan pada tahun 2013-2014. Besaran dan 

peningkatan kas ini, merupakan kebijakan Unpad untuk menjaga likuiditas awal tahun hingga 

pertengahan tahun. Sebelum pemberlakuan tarif UKT, penerimaan PNBP terbilang besar di 

bulan Agustus akibat penerimaan dana pengembangan yang dibayarkan di awal perkuliahan 

dan digunakan untuk menambah beban operasional hingga pertengahan tahun berikutnya. 

 Piutang meningkat setiap tahunnya terutama dari piutang mahasiswa dan piutang kerjasama. 

Piutang mahasiswa dicatatkan secara baik oleh Unpad pada Laporan Keuangan tahun 2013. 

Meningkatnya jumlah piutang mahasiswa didominasi oleh piutang mahasiswa yang mendapat 

beasiswa dari pemerintah maupun swasta. Status penundaan bayar diberikan kepada 

mahasiswa tersebut sesuai dengan pengajuan dari pemberi beasiswa atau dari Fakutas.  
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Peningkatan jumlah piutang mahasiswa tahun 2014 meningkat cukup signifikan sejalan 

dengan meningkatnya jumlah penerima beasiswa semua jenjang studi.    

 Peningkatan nilai bersih asset pada tahun 2014 meningkat cukup dignifikan, hal ini bersumber 

dari adanya bantuan IDB untuk pembangunan 18 gedung dan bangunan Unpad. Selain itu 

adanya perubahan kebijakan penyusutan sehingga pada tahun 2014, akumulasi penyusutan 

menurun yang pada akhirnya mengakibatkan nilai bersih dari asset tetap meningkat. 

 Hutang usaha pada tahun 2014 menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena 

pada tahun 2013, Unpad memiliki hutang kepada pihak ke tiga atas transaksi pembelian 

barang modal yang bersumber dari Rupiah Murni yang pada saat tanggal pelaporan belum 

dilakukan pelunasan dan hal tersebut tidak terulang di tahun 2014. 

 Kewajiban jangka pendek lainnya meningkat pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya yang bersumber dari adanya saldo di dalam rekening dana kelolaan yang 

sebagian besar merupakan saldo dana titipan beasiswa yang sampai pada tanggal neraca 

belum dilakukan pencairan dikarenakan belum adanya usulan pencairan dari yang berhak. 

Beberapa hal penting yang menjadi catatan dalam Laporan Aktifitas: 

 Pendapatan jasa layanan pendidikan mulai menurun pada tahun 2013 hal ini dikarenakan 

adanya kebijakan penerapan UKT pada tahun tersebut. Penurunan juga terjadi pada tahun 

2014 akibat peningkatan jumlah mahasiswa yang melakukan penundaan pembayaran yang 
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tampak dari meningkatnya piutang mahasiswa serta akibat penurunan jumlah mahasiswa 

pascasarjana karena adanya kebijakan daya tampung yang dikeluarkan oleh Dikti. Sebagai 

catatan, pada tahun ajaran 2014/2015 jumlah mahasiswa 37.175 orang, tahun 2013/2014 

jumlah mahasiswa sebanyak 38.206 orang sedangkan pada tahun ajaran 2012/2013 jumlah 

mahasiswa sebanyak 41.165 mahasiswa. Penurunan jumlah mahasiswa pascasarjana akibat 

kendala daya tampung mengakibatkan penurunan pendapatan pada tahun 2014.  

 Pendapatan dari kerjasama Unpad setiap tahun semakin meningkat. Selain  karena jumlah 

kerjasama dengan bertambah, kebijakan yang diterapkan Unpad mulai tahun 2012 dengan 

menerapkan system penerimaan dengan menggunakan Virtual Account sehingga 

menyamankan pelaku kerjasama selain mempercepat kerja Bendahara dalam melakukan  

indentifikasi dana yang masuk. 

 Pendapatan hibah pada tahun 2013 meningkat sangat signifikan karena pada tahun tersebut 

Unpad mendapatkan hibah berupa tanah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang 

digunakan dibawah bangunan Rumah Sakit Pendidikan sebesar Rp 48.446.689.500 dan 

bangunan asrama Rp 14.300.005.000. selain itu Unpad juga menerima hibah uang untuk 

dijadikan bangunan gedung yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT. 

Pertamina, Tbk.   

 Pendapatan lainnya pada tahun 2014 meningkat cukup signifikan yang berasal dari titipan 

dana seleksi kepanitiaan ujian profesi dokter dan dokter gigi dibawah koordinasi Dikti yaitu 
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dana PNUKMPPD sebesar Rp. 3.906.751.000 dan dana PNUKMPPD sebesar Rp. 

254.150.000 atau total Rp. 4.160.901.000. serta adanya peningkatan jumlah bunga perbankan 

dari deposito sebesar kurang lebih 3 milyar dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu 

penerimaan lainnya meningkat pada tahun 2014 karena ada pengembalian uang dari transaksi 

pembayaran tunjangan kinerja pada tahun sebelumnya.  

 Beban pegawai  pendidik pada tahun 2014 mengalami penurunan, hal ini  terkait dengan 

kebijakan beberapa fakultas yang memindahkan Beban untuk honor pendidik ke dalam bentuk 

penelitian atau berupa hibah penelitian internal. Pada tahun 2014, FKU misalnya saja telah 

meningkatkan Beban penelitian interal kurang lebih 9 milyar sehingga honor untuk pendidik 

pada tahun 2014 mengalami penurunan.    

 Tahun 2014, Beban jasa layanan meningkat dikarenakan adanya perubahan klasifikasi untuk 

jasa pemeliharaan. Pada tahun sebelumnya jasa pemeliharaan dimasukkan ke dalam akun 

Beban pemeliharaan, sedangkan pada tahun 2014, dimasukkan ke dalam akun jasa layanan. 

Hal ini konsisten dengan penurunan Beban pemeliharaan baik itu untuk layanan maupun 

administrasi dan umum.  

 Beban lainnya (layanan) meningkat karena sebagai konsekuensi dari perubahan kebijakan 

penurunan honor pendidik menjadi dalam bentuk bantuan penelitian, selain itu peningkatan 

dari Beban ini juga dikarenakan adanya penigkatan dari Beban kerjasama hal ini pula 

konsisten dengan peningkatan jumlah pendapatan kerjasama Unpad.  
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 Beban pegawai (Manajemen dan Tendik) mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada 

tahun 2014 dikarenakan pada tahun ini Unpad mulai membayar Remunerasi bagi para 

pegawai dan pejabat pengelola yang bersumber dari dana BLU. 
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Notes to Financial Statements 

PENDAPATAN 

Perkembangan komposisi 

pendapatan dan beban dari tahun 

2009 sampai 2014, menjelaskan 

bahwa Unpad masih menjaga 

Beban yang dikeluarkan tidak 

melebihi pendapatan yang 

diterima. Pada tahun 2013, 

pendapatan Unpad jauh dari 

Beban yang dikeluarkan utamanya 

akibat pendapatan hibah yang 

sangat besar, dan Beban    

remunerasi tenaga kependidikan   

masih 

 -  500,000,000,000  1,000,000,000,000  1,500,000,000,000

2014
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2011

2010

2009

Pendapatan dan Beban (Tanpa 
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dibayarkan dari pemerintah, sehingga komposisi Beban dari pendapatan Unpad pada tahun 2013 hanya 

73 %, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu di atas 90%. Sedangkan untuk tahun 2014, 

persentase Beban dari pendapatan adalah sebesar 82%.  

Uraian 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Persentase Beban Terhadap 

Pendapatan 82% 73% 92% 98% 98% 

 

75% 
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Untuk komposisi pendapatan yang dimiliki oleh Unpad secara garis besar adalah sebagai berikut: 

 

Catatan: Termasuk PHLN 

Pada tahun 2014, Unpad mendapatkan pinjaman dari IDB yang telah dicatat sebagai pendapatan yaitu 

sebesar Rp  62.906.315.919 yang digunakan untuk membangun gedung dan bangunan Unpad. 

Sehingga dengan komposisi tersebut, pada tahun 2014, persentase pendapatan mahasiswa dari 

seleuruh pendapatan Unpad diluar PHLN yaitu sebesar 40,9 % , sedangkan pendapatan dari 
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pemerintah di luar PHLN adalah sebesar 47,1%.  

Pendapatan layanan pendidikan pada tahun 2009 sampai 2014 mengalami fluktuasi.  Penurunan 

pendapatan dimuali tahun 2013 dengan diterapkannya UKT.  Tahun 2013, porsi pendapatan hibah 

sangat besar.  Untuk pendapatan APBN, setiap tahun meningkat, namun pada  tahun 2014, menurun 

dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat diakibatkan dari penurunan pendapatan untuk tunjangan kinerja 

yang pada tahun 2014 dibayarkan dengan menggunakan dana PNBP.  

pendapatan jasa layanan pendidikan dan pengajaran adalah pendapatan yang bersumber dari 

pembayaran SPP dan pendapatan lainnya yang bersumber dari mahasiswa. Pendapatan kerjasama 

adalah pendapatan yang diterima Unpad baik  dari Pemerintah maupun pihak swasta dan perorangan. 

Sedangankan  untuk pendapatan usaha lainnya yaitu termasuk pada pendapatan yang berasal dari 

BPIP, Klinik Kesehatan,  Pusat Bahasa dan pendapatan sewa (dari pemanfaatan asset yang 

dioptimalkan penggunaannya). 

Pendapatan kerjasama Unpad dari tahun ke tahun semakin meningkat hal ini menunjukkan bahwa 

Unpad memiliki perhatian terhadap pengembangan penelitian salah satunya dengan bekerjasama 

dengan pihak ke tiga baik itu dari Pemerintah maupun swasta.  
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BEBAN 

 

Tabel di samping menunjukkan 

komposisi beban layanan dan 

umum. Beban layanan terus 

meningkat. Yang dimaksud 

dengan beban layanan adalah 

beban yang dikeluarkan oleh 

Unpad yang berkaitan dengan 

proses pengajaran dan 

pendidikan. Sedangkan beban 

umum dan administrasi adalah 

beban yang dikeluarkan untuk 

mendukung layanan pendidikan.  

Yang termasuk ke dalam layanan pendidikan termasuk di dalamnya  Beban pegawai untuk pendidik; 

Beban depresiasi dan amortisasi untuk asset yang digunakan kegiatan pendidikan; bahan yang 

digunakan dalam aktifitas pendidikan; beban jasa layanan untuk pemeliharaan, jaringan internet; 

beban perjalanan dinas dan akomodasi untuk kegiatan pendidikan dan biaya lainnya yang dikeluarkan 
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untuk pengembangan pendidikan dan pengajaran.  

Sedangkan  beban umum dan administrasi yang berhubungan dengan beban tenaga kependidikan 

dan beban untuk mendukung kegiatan selain kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan 

pendidikan dan pengajaran.  Beban pegawai untuk manajemen dan tenaga kependidikan; Beban 

depresiasi dan amortisasi untuk asset yang digunakan kegiatan perkantoran; bahan yang digunakan 

dalam aktifitas perkantoran; beban jasa layanan untuk pemeliharaan, jaringan internet; beban 

perjalanan dinas dan akomodasi untuk kegiatan tenaga kependidikan dan biaya lainnya.  
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KAS DAN SETARA KAS 

 

 

Komposisi kas di dalam total aset 

yang dimiliki Unpad, dari tahun ke 

tahun  mencatat peningkatan 

sebagai konsekuensi dari 

peningkatan beban dan asset yang 

dimiliki. Unpad menerapkan 

kebijakan pengelolaan kas untuk 

menjaga  likuiditas.  
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UTANG 

 

 

 

 

Tabel di samping menunjukkan 

komposisi total utang terhadap 

total asset. Setiap tahun komposisi 

hutang pihak ke tiga semakin 

berkurang. Hal ini merupakan 

salah satu upaya Unpad untuk 

menjaga agar di tahun berikutnya, 

Unpad tidak memiliki kewajiban 

dari tahun sebelumnya untuk 

menjaga likuiditasnya.  
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Catatan Penutup 

• Kondisi keuangan BLU Universitas Padjadjaran tergolong sehat dan telah merintis upaya efisiensi 

dalam merealisasikan target kinerja operasional yang telah ditetapkan. 

• Menghadapi tantangan implementasi remunerasi di tahun 2015 dan yang akan datang,  

membutuhkan peningkatan PNBP untuk dialokasikan sebagai tambahan pendanaan remunerasi 

agar dapat menerapkan standar remunerasi dosen yang sama di semua Fakultas. Hingga tahun 

2014 telah diterapkan standar remunerasi tenaga kependidikan yang sama untuk semua Fakultas. 

• Peluang dan tantangan stratejik di tahun 2015 dan 2016 adalah penyiapan implementasi 

pengelolaan keuangan PTN-BH Unpad yang antara lain harus diawali dengan dilakukannya 

persiapan pemisahan aset selain lahan. Perubahan sistem keuangan menjadi pola PTN-BH harus 

disiapkan secara sempurna agar kegiatan keuangan benar-benar mendukung kegiatan 

operasional akademik yang otonom.  

• Laporan keuangan seyogyanya konsisten disajikan melengkapi laporan kinerja Universita dan 

Fakultas. 

 


